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zoldcrin~. Zijn papieren staken er tussen de stijlen 
en gebinten van het dak !" 

Deze is de man, wiens naam tans door de hoofdstad 
der Transvaal gedragcn wordt ! 

JI. EEN ONVERSCIIROKKEN J.\GER (1). 

r. Er is veel in clit bock van jachtpartijen verteld 
Ik hoop, echter, clat mijn lezers lust hebben, om nog 
wat ,jacht stories" tc lezcn, eer zij dit boekjc cindigen. 
Ik wil ze uit de mond van overleden President Kruger 
cnige mooie verhalen gevcn. 

2. Kort voor zijn doocl verteldcn de grote man 
'n paar treffendc avonturen uit zijn leven aan cnige 
zijner vrienden. Ze zijn in ccn bock opgenomen, waaruit 
ik 'n paar stukken, wat vereenvoudigcl, overnccm. 

3· ,,Ik was met mijn zwager, N. Thcunissen, op een 
j achttocht. Ik moet vooraf zeggen, dat wij een afspraak 
gemaakt hadden. Iedcr zuu het rccht hebben de ander 
'n flink pak slaag te geven, als hij door onvoorzichtig
heid of lafhartigheicl 'n gekwetst stuk wild liet vrij komen. 
::\iijn geweer was die dag ongelukkig nict in orde. Zo 
moest ik ecn andcr tweeloopsgeweer mcenemen. De 
loop van dit gcweer nu was in hct midden doorgezaagd 
en ik mocst dus heel gocd schieten om mijn wild te doden. 
Een neushoorn bijvoorbcdd moest ik juist daar treffen, 
waar zijn vel het dunst was, anders zou dit gevveer niet 
veel uitrichten. Dit wist ik heel goed. 

4· ,\Vij kregen drie neushoorns, ecn bul en twee 
kocien - de zogenaamde ,witharnoster', een van de 
kwa:1iste soort in 't zicht. Ik vroeg Theunissen de 
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twee koeien te volgen, terwijl ik cerst de bul zou trachten 
te doden. Ik joeg toen voorbij de bul en sprong van mijn 
paard om te schieten. Hij kwam omtrent tien treden van 
mij voorbij en ik had het geluk hem dood te schieten. 

5· ,Daarna ging ik Theunissen lwlpen. Hij schoot 
juist voor de twecde maal tocn ik bij hem kwam. De 
koe, waarop hij schoot, bleef staan. Ik zag de twcede 
koe weglopen en reed haar achterna. 

6. ,Toen ik mijn maat voorbij ging, riep hij mij 
toe, dat ik voorzichtig moest zijn. Ik moest niet uit 
mijn zadel gaan, zei hij, \Vant het beest was zecr boos 
en kon heel hard lopen. 

7· ,Ik sloeg echter gecn acht op zijn woorden, 
maar sprang weer van mijn paard en liep schuins 
voorbij de renoster. 

,Zodra hij mij zag, pijlde hij op mij af. 
,Ik schoot- doch het dopje van mijn geweer wei

gerde. Voor 'n twcede schot was er gecn tijd. Het dier 
was te dicht bij mij. 

8. ,Ik kcerde mij om en ging op de vlucht. Daar 
raakte mijn voet aan de haakdoornbosjes vast - en 
ik vid voorover. Het beest was nu ook al op mij. 

9· ,De eerste stoot met zijn gevaarlike hoorn ging 
juist over mijn rug en met zijn neus duwde hij mij 
plat op de grond. Hij wou mij zo vertrappen. Ik draaide 
mij echter onder bet beest om en schoot hem met de 
andere loop van onder door het blad. Ik trof hem juist 
in 't hart. IIet dier sprong van mij af en viel dood neer. 

r6. ,)Iijn zwager kwam nu op bet tonecl, sprong 
van zijn paard en liep zo hard hij kon naar mij. Hij 
dacht dat het schot per ongeluk was afgegaan en mij 
gedood had. 
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II. ,Tocn hij naderkwam en mij zag opstaan, licp 
hij up mij af- en nam mij goed onder zijn sjambok! 

, Ik was immers onvoorzic hti.g gewee<;t en had tcgcn 
zijn orders in gehand.,ld." 

32. EEX 0~\'ERSCIIROKKE-:\ JAGER (II). 

r. ,Een Zc>C'r onaangcnamc> ontmoeting had ik," 
zcgt President Kruger verdPr in zijn bock, ,met cen 
buffPl. Hct was in hd distrikt \vatcrberg, waar ik met 
mijn zwagPr Thennbsen op jacht ging." 

2. ,Ilij had ecn buffelkoc gekwetst, die schuil zocht 
in ecn doornbos. Daar ik het dicr niet te paard kon 
volgen, \·ol~de ik hct te voet en van nabij. Ik \vilde 
zcker zijn haar niet uit 't oog te verlil'Len. Plotsding 
stormde zij op mij los. 

3· ,Ik wou haar schieten, doch mijn vuurstccngewecr 
wcigercle ! lk trachtte mij toen door de vlucht te redden. 
Het had echter vcel geregend en juist achter mij was 
er een grote poel madder en water, waarin ik vicl. 
De buffel tuime1dc er onk in. ~Iijn geweer lag ook in 
't water en was dus van gecn nut voor mij. De koc 
stoottc naar mij, doch een van haar hoorns hlcef in 
de wal vastzitten. 

4· ,Toen greep ik de andere hoorn en trachtte de 
kop van 't dier onder water tc houden. lk wilde hct 
bcest smoren. Het ging echter zeer moeilik, want de 
hoorn was glibberig. Ik moest bcide handcn gebruikcn 
en alle krachten inspannen om mijn doel te bereiken. 

5· ,Mijn krachten raakten ten slotte nitgeput. Zo 
liet ik de ene hand los, om mijn jachtmes te grijpcn 
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en de buffel daarmee te doden. l\Iijn andere hand was 
cchter te zwak om het dier vast te houden. Het rukte 
zich los en richtte zich op. 

6. Gelukkig was de koc bijna gesmoord en haar ogen 
waren ook zo vol modeler, dat zij mij niet zicn kon. 
Ik sprong toen weg en vcrborg mij achter een bosje. 
De buffel liep een andere richting uit. Tocn hct dier 
vcrdwcnen was, ging ik mijn geweer uit de poel halcn. 
Ik zag er vcrschrikkelik uit, bedckt met modeler en slijk." 

7· ,Het gevaarlikste ogenblik op mijn jachten was 
echter het volgende: 

,Adriaan van Rensburg en ik warcn op zekere dag 
in het veld om olifanten te schieten. Toen wij de eerste 
troep zagen, was van Rensburg een eind achter. Ik kon 
nict op hem wachten. 

8. ,Schuin voor de olifanten sprang ik af. Een 
hunner had mij reeds gczien en liep zo snel hij kon 
achter mij aan. Op dat ogenblik wist ik cchter niet 
dat hct dier reeds zo dicht bij mij was. Ik bevond mij 
in ccn bosje en zag hct dier niet eer het op mij was. 

g. ,lk wou tocn op mijn paard springen, doch de 
takken van het bosjc, door de olifant neergetrapt, 
sloegen mij tegen de grond. 1\Iijn paard Iiet ik toen 
los en ik sprong dwars voorbij de olifant. 

ro. ,Hij volgde mij onder groot geschrecw en wilde 
mij met zijn snuit neervellen. Het werd een wcdloop 
op leven en dood. Ten slotte, echter, won ik 'n weinig op 
hem. Ik was in elk geval buitcn het bereik van zijn snuit. 

rr. ,De Kaffers, die bij ons waren, stonden zo wat 
honderd treden verder toen de olifant mij aanviel. 
Ook zij gingen op de loop: zij vooruit, ik achtcr hen, 
en de woedende olifant weer achter mij aan. 
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12. ,Ik kwam tof'n op de gedachte de Kaffer, die 
het zwakst liep, op te vangen. Dan kon ik hem even 
voorbij springen. Het dier zou dan op de Kaffer stormen 
en mij een kans gevPn om het van heel nabij te schiPten. 
:\Iijn groot geweer (een vierponder) had ik nog bij mij.
Doch de olifant bleef staan, zo dat ik mijn plan niet 
kon uitvoeren. 

13. .,Van Rensbnrg joeg toen naar mij toe om mij 
te helpen, doch zijn paard trapte in een gat en tui
melde op de grand. 

,Intuss<>n had de ulifant het hazepad gekozen. 
L.J.. ,ToPn nu Rensburg weer op de been kwam, liep 

ik weer in de richting, die de olifant genomen bad. 
De olifantskoe, die mij gejaagd had, had een klein kalf. 
lk rende het voorhij achter de moeder aan. Toen hf't 
kalf mij zag, ging het aan 't schreeuwen en liep op mij af. 

1.5. ,lk sprang in ecn bosje, dat dichtbij stand, met 
het kalf achter mij aan. Zonder om te zien, liep ik het 
bosje door en wd in ePn andere rchting als ik erin 
gegaan was. Tocn kwam van RPnsburg mij tcgcn met 
mijn paard. Hij riep mij toe: ,Hier zijn tsdse-vliegPn; 
wij moeten omdraaien." 

l\Iaar ik antwoorddc: ,~u ja, jaag dan maar uit, ik wil 
nog eerst die olifant schieten, die mij zo gcplaagd hePft." 

r6. ,De koc was echtPr voor goed verdwenen. 
Toch gelukte hct mij die dag t wee van de troep 
olifanten te schieten cer ik naar huis keerde !" 

17. EPn lichaam en een wil van ijzer had die on
verschrokken jagcr, niet waar? Daarbij had hij ook 
een vaderlandslidde, die hem de be wondering der 
wereld bezorgde. 
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E::-;IGE OORSPROXKELIKE GEDICHTE~ \'OOR RECITA'IIE. 

I 

Oxs , BABy". 

Nicmand zict ons baby groeien
Baby met hct lachend oug. 
Zie hem met het katje stOl'ien; 
Kijk, h1j werpt zijn pop nmhoog! 
Baby kwam 'n jaar gcleden, 
Stal elk hart (de klcinc die£!); 
Daagliks geeft hij nienwe reden 
Om tc rocpen: ,Ach, hoe lid!" 

:\Iocder zcgt, hij grodt btj 't slapcn, 
Als ccn blocmpje, zoct en zacht. 
'k Ging eens kijken onder 't laken 
In de stiltc van de nacht. 
Daar lag baby, met zijn beentjes 
Lief gcslingcrd in clkaar, 
Maar zijn becntjes, noch zijn tcentjes 
Werden ]anger, noch zijn haar! 

Toch grncit baby! - 't Is een wonder, 
Dat zijn zusje ni.:-t verstaat. 
Hij wordt gtotcr en gezonckr; 
Net nu loopt hij rond en praat. 
Zict hoc lekker lacht en ect hij, 
Zander kommer, dag en nacht; 
Maeder zorgt voor h<'m, dat weet hij -
God houdt over hem de wacht. 
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II 

DE· LA~DMA~. 

Van af de vroege morgenstond 
VerdPelt de ploeg de klamme grond; 
De landman stuurt met vastc hand 
De sterke ossen over 't land. 

Zij werken zwaar, zij werkcn door; 
Hd land vertoont nu voor op voor -
Gelijk de rimpels op de zec. 
De vader weikt, de zoon helpt mee. 

Dan komt de zaaier op zijn beurt; 
Het zaad zakt in waar de aardc scheurt, 
En voelt noch kou, noch winterwind -
Gelijk aan moeders burst het kind. 

Zij doen een edel werk, o Heer! 
Zie op hen steeds in liefde neer ; 
Gedenk de duizenden in nood, 
Die op ze rekenen om brood. 

z,) slaapt het zaad gerust en zacht, 
Totdat de lieve zomer lacht, 
En al wat slaapt WPer wakker kust, 
En regen gceft naclr hartelust. 

Dan glinstert overal het groen, 
Herboren door de zonnezoen, 
En nit de vore schiet het graan -
Zo vindt de landman zijn bestaan. 

8 
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'T ls MORGEN VAKANTIE! 

Hoort toch hoe razen de jongens daar buiten! 
Wat is er gaande vandaag met die guiten? 

Zij stoeien en schaatren, 
Zij tuimlen en snaatren ; 
Zij hupp 'len en gillen 
En doen wat zij \villen -

Hier rolt er een hoed en daar ginds vliegt 'n pet; 
Ze knijpen elkaar bout en blauw voor de pret. 

Hoort toch hoe woelen de meisjes daar binnen ! 
:\lcester wcet zeker niet wat te bl'ginnf'n. 

Zij lachen en zingen, 
Zij dansen en springen, 
Zij schomm'len en zwaaien, 
Zij wippcn en draaien 

Van kamer tot kamer, door voordcur en gang; 
Vandaag zijn ze zekPr voor mcestcr niet bang! 

Zegt me toch, kindren, wat moet bet bcduidl'n ? 
De school is op horens van al die gP luidcn : 

Dat stoeien en schaatrPn, 
Dat tuimlcn en snaatren, 
Dat lachen en zingen 
Dat dansen en springen. -

't Is morgen vakantie, Jlvf eneer, wcct jc we!? 
Dan storcn we ons aan gccn mccstcr of bel I 

Hoera, hicp hoera ! want 't is morgen vakantie ; 
Dan hebbcn de mcisjcs en jongens 'n kansje 
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Om langer te slapen, 
Te geeuwen, te gapen, 
Om lekker te luieren 
En uit te gaan kuieren, 

Of binnen en buitcn het oudcrlik huis 
Zich goed te vcrmaken, - al blijvcn zij t.huis! 

MIJN 0SSEWAGE~. 

Ik hcb je lief, mijn ossewagen, 
:i\Iijn oude, t.rouwe, taaie vriend; 
Jc hebt jou als 'n held gedragen 
En mij door dik en dun gedicnd. 

Tocn ik ging t.rouwen, lang geleden, 
Te Kaapstad aan de grote zce, 
Heb ik het ecrst in jou gereden; 
Tcrug - - drocg je mijn vromvtje mee. 

Ik dcnk nog daagliks aan onz' tochten -
~ict vier, of vijf, maar honderdmaal
De plaatsen, die we saam bezochten 
Van Calcdon tot verre Vaal. 

Ons eenzaam pad licp soms naar 't N oorden, 
Door Bokkevcld naar Roggeveld ; 
Dan weer langs Gamka's dorre boorden, 
Door kaal Karoo Pn vale veld. 
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We deden Zwartberg's bulle wanden 
Weergalmen bij de Cango Grot; 
T e zwoegen door de zware zanden 
Om Kimberl<>y was v<Jak ons lot. 

We tartten duizendc gevaren 
In Boesman-, Griqua-, Kaffcrland, 
Gelijk 'n bootje up de baren 
Door wil en wetenschap bemand. 

Toen kwam de grotc Trek-- mijn wagen 
Werd toen geheiligd aan mijn hart: 
Ilet droeg mijn al die donkre dagen: 
Mijn vrouw, mijn kroost, mijn hoop, mijn smart. 

Mijn Bijbel was ook in die wagen. 
Al las ik wel nict veel, ik wist, 
Dat ik mijn ossen minder slagen 
Moest geven -- om die \vagcnkist ! 

Mijn wagen diende ons tot woning -
Vour huizen bouwen was geen kans! -
En toen Selkats, de wrC'de kuning, · 
Ons aanviel, wus het ons 'n schans. 

De zware wagenwielen drcunden 
Als donder over Drakcnsberg ; 
De afgrond gaapte; de osscn stennden -
Het rilde mij door been en mcrg. 
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Daar lag Natal, met zilvren stromen 
Z1ch slingrend tussen golvend veld : 
Een lieftik land om in te dromen 
Van zoete rust- niet van geweld! 

We daalden langs de deining neder -
Retief ging naar Dingaan vooruit -
~lijn wagen kwam tot ruste weder 
:;\!iet vcr van Blauwkrans, bij 'n spruit. 

Die spneit hcct M oordspruit tans I - Mijn wag en, 
Die weet ervan .... Ik was op jacht. 
We waren doodgcrust die dagcn .... 
De slimme Zoeloe kwam bij nacht. 

~Iijn God! ik dacht ik zou bezwijken 
Van wanhoop bij hetgeen ik zag : 
Mijn wagen stond gevuld met lijken, 
T oen ik er a an kwam na de slag ! 

Ik heb ze bij die spruit begraven: 
:\lijn lieve vrouw en kindren vier; 
Toen trachtte ik mijn wond te laven 
~let Zoeloebloed te Bloedrivier. 

Die wraak was zoet - maar daar, bij Weencn, 
Vond ik geen vredc voor mijn hart ; 
Zo trok ik o'er de bergen hencn 
Geheel allenig met mijn smart. 
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Geen mens op aard om van te houden ! 
Gcen vrcugd in wat ik zag of deed! 
Ik zocht vergcefs bij ~ijlstroorn's wouden 
Een stille schuilplaats voor rnijn leed. 

Te veel had ik geliefd, vcrloren; 
Begravcn warcn vrouw en kind; 
Tot droefheid scheen ik uitverkoren -
::\Iijn wagen, cchter, bleef rnijn vrind. 

Want een dag vond ik in die wagen 
::\lijn oudc Bijbel in de kist. 
lk las cr wencnd in - rnijn klagcn 
Verdween tocn als 'n rnorgenmist! 

Laat andren op hun huizcn bogen, 
lk roem rnijn wagcn, oud en stuk, 
Doch gans vcrheerlikt in rnijn ogcn: 
Het bracht rnij leed - en groot geluk! 

1 k hcb j e lief, rnij n ossewagen, 
Mijn oude, trouwe, taaie vriend; 
Je hebt jou als 'n held gedragen 
En rnij door dik en dun gcdiend. 
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0EFENINGEN IN VERBAND MET DE LEESLESSEN. 

r. V aderlandsliefde. 

t•a-dcr-la n ds-licf -de 
rzj'k-ge-klcurd 
ott-der-huis 
on-dank-baar 
z6n-nig-heid 

(Speloefening). 

har-te-wens 
ttit-ge-breid 
dank-baar-heid 
wcer-klinkt 
gc-wiegd 

(Woordverkla.ring). 

rij"kgekleurd: vol mooic kleuren. 
hartcwcns: hoogste wens. 
dicr : dierbaar. 
Hitgebrcid: groot, ruim. 
schwwcn: (iets) de rug toekercn. 
lwncn: bespotten. 
onzkranst : omringd. 
wcerklinken: cen geluid herhalen. 
gegriefd: bedroefd. 
hechten : vast binden. 

ge-kust 
ge-v6ed 
gc-griefd 
ver-cicht 
vrucht-baar 

r. Gebruik ook de Hollands-Engelsc TVoordel1jst, achter 
in het boek, om ie hct gedicht nog betcr te doen vcrstaan. 

2. Leer dan het gedicht van buiten. 

2. 't Eerste Kerkje c1zz. 

op-mer-ke-lik H 6t-ten-tot-ten 
ge-beur-te-nis-sen wei-ni-gen 

ge-beur-de 
spul-le-tje 



ma-tro-zen 
groat-pra-ter 
Por-tu-ge-zcn 
ka-me-raads 
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ach-ter-na 
on-ver-ge-tc-l£-ke 
nieuws-gie-ri-ge 
land-gc-noot 

te-rug-stor-mcn 
hei-de-ncn 
bc-c•el-voer-der 
ef-fi-cie-ren 

opmcrkel£k: de mocitc waard om optclcttcn. 
over 't hoofd :::ien : voorbij zien. 
voorname personen: menscn van invloPd of rang. 
pochen: grootpraten. 
uit het oog verl£ezen : vergcten. 
achtema zetten : volgcn. 
wat hem scheclde: wat hem mankccrdc. 
verlcgen : beschaamd. 
monument : gcdenksteen. 
in 't spel: aan de gang. 
diep bewogen: zeer aangedaan. 
trctfend: hartroerend. 
baanbrekcr: voorstc, voortrckkcr. 
't nagcslacht: de nakomelingen. 

r. Men zegt: 

Ik hoor nu ; ik hoorde gister. 

Doe hctzelfde met: 

houwen, rennen, stormcn, vermoordcn, vertcllen. 

6m-gc-ko-men 
vre-sc-lik-stc 
ge-luk-ki-gcr 
land-ge-no-ten 
6p-ge-wekt-ste 

3· Dona Lconor cnz. 

te-leur-stcl-ling 
tc-rug-gc-gaan 
el-len-de-ling 
ver-m6ei-en-dc 
ver-sier-se-lcn 

6p-te-schrij-ven 
sla-\ in-ncn 
h6n-ge-rig 
tc-rug-kcer 
wan-h6-pig 
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te plcttcr slaan : aan stuk slaan. 
u£tptttting : zwakheid. 
omkomcn : vergaan, stcrven. 
zich gedragen : te handden. 
schipbreuk: stranding van 'n schip. 
de ziel van 't gczclschap: de vrolikste van allen. 
aan boord zz)'n : op 't schip zijn. 
voor de deur staan: te wachtcn. 
men besloot : men maakte 'n plan. 
h0' gaf voor: hij hic1d zich alsof. 
als cell razcnde : als cen die ge k is. 
icmand iets ontncmcn : iets van hem afncmen. 

r. Men zegt: 

Ik sla nu; ik slocg gister. 

Doc hetzclfdc met : 

komen, schrijvcn, strandcn, lezen, verliczen. 

2. Schri.ff Jut meervottd van : 

schip, bock, slaaf, kapitcin, vaartuig, kind, m£'ns, jaar, 
vis, dag, deur, maand, droefheid, ziel, reis. 

mi-nu-tcn 
ver-dr6n-ken 
ver-lie-tcn 
in-land-se 

4· N og ern schipbreuk. 

ver-m6ei-cn-de 
be-zwe-ken 
vcr-lich-ting 
16t-ge-val-len 

na-tu-rel-len 
6n-ge-z6n-de 
6p-daag-de 
ge-raam-ten 
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stict op ecn rif: kwam met een rots in aanraking. 
hct voorstel viel door: het plan werd opgegeven. 
bcreiktcn 't strand: kwamen aan wal. 
te kwader 11,re: ongelukkig. 
afgcstemd: afgekcurd. 
inlandse stammen : volkcren in de binnenlanden. 
hct bleek spocdig: het wcrd gauw duidelik. 
be:::wij"kcn: sterven. 
gebrek lij"den : bchoeftc hebben aan kost. 
dat gaf verlichting: dat deed zc beter voelen. 
zich aansluiten bij": samen gaan met. 
zich t•oorstellen : cen gedachtc vormen ovc>r. 
een zeil kwam in 't zicht: een schip wcrd gczien. 
opdagen: aankomen. 

r. Schrijf op en leer uit 't hoofd : 

lk ben. Ben ik? 
Je of jij, bent. 
Hij, zij of het, is. 
Wij of we, zijn. 

Ben je of jij ? 
Is hij, zij of het ? 
Zijn wij of we? 
Zijn jullie ? J ullie zijn. 

Zij of zc, zijn. Zijn zij of ze ? 

5· Een schaduw van wat cr komcn zou. 

spreek-woord 
toe-ge-past 
en-gel-se 
ver-rich-ten 
6m-stre-ken 

gecst-drift 
plech-tig-heid 
ge-he-sen 
be-krach-tig-de 
N e-der-lan-ders 

pro-fe- tie- sc 
ver-ga-de-ring 
pro-kla-ma-tie 
an-nck-si-tic 
wer-ke-lik-hcid 
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plaats vindcn : g~·beuren. 
onwetend: zondL·r 't te weten. 
op iets tocpassen: van icts zeggen. 
in handcn hebbon: in bezit hebbcn. 
zich vcstigcn: (ergens) gaan wonen. 
de baai aandoc1l : bij de baai aangaan. 
op tc doen : te krijgen. 
ccrzucht : dnrst naar roem. 
zich bevindcn : te zijn. 
gaande maken : opwekken. 
met grate plechtighcid: met vcel vertoon. 
de vlag werd gehcsen : de vlag \Verd opgctrokkcn. 

r. Men zcgt: 

ik zcg nu, ik zcide gistPr, ik heb dikwijls gezcgd. 

Doe hctzelfdc met : 

vinden, vestigcn, zcilen, doen, ankcren, stichtcn, ver
richtcn, vinden. 

2. Men zegt: 

laat, later, laatst. 

Doc hetzclfdc met : 

lang, vcr, kort, groot. 

6. 

ge-rin-ge 
gc-schic-de-nis 
be-man-ning 
aan-gc-lcgd 
on-der-ne-ming 
bin-nen-zeil-de 

De II aarlem. 

zuid -6os-tc-wind 
di-rek-teu-rcn 
han-del-sta-ti-on 
maat-schap-pij 
waar-ge-no-men 
ver-spreid-den 







r. Men zegt: 

ik lees 
hij" lccst 

wij lezen 
zij lezen 

Doe evenzo met : 

ik las 
hij las 

wij lazen 
zij lazen 

staan, vinden, doen, brekcn, dwarsbomcn, zullen, ge
loven, grijpen, zeggen, sterven, scheuren, werpcn, pij
nigen, vcrroercn, kunnen, maken. 

g. De hottmtotsgod. 

on-schul-di-ge 
kin-der-ach-ti-ge 
r6nd-rcis-de 
H6t-ten-tots-god 

h6-ren-tjes 
te-gen-w6or-dig-heid 
terg-geest 
ver-ruk-king 

lezcnswaardig: de moeite waard om gelezcn tc worden. 
op 't tonccl komm: vcrschijncn. 
te land komen: aankomen. 
trachtte: probcerde. 
als dankoffcr: aan (hun) God gegevcn uit dankbaarheid. 
hij deed also/: hij handeldc alsof ....... . 
van verrukking: van grotc vreugdc. 
vast : zeker. 

r. Schrijf op en leer van buitcn: 

Ik hcb Wij of we hcbbcn 
Je of jij hebt Jullie of jelui hcbben of hebt 
Hij heeft Zij of ze hebben. 

2. Schrijf op hct cnkelvoud vmz: 

reizcn, diertjes, vlcugels, horentjcs, mannen, bewoners, 
schapen. 
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ro. TVildc diercn aun de Kaap. 

me-nig-te 
tel-ken-ma-le 
a£ -schrik-ken 
e-nigs-zms 

groen-te-tuin 
paar-dc-rui-ters 
bij-v6or-beeld 
d6od-ge-scho-ten 

ri-n6-cc-ros 
rei-zi-gcrs . 
af-tui-mel-de 
h61-der-de-b61-der 

een denkbeeld vormcn: een gedachte krijgen. 
mass a's ·wild : hopcn wild. 
cen rol spelen: ecn werk doen. 
afschrikken: bang maken; wegjagcn. 
zich vermaken: pleizier hcbben. 
ecn ondier: een monster. 

r. Schrijf zinnen waarin een of mecr der volgende 
woorden of uitdrukkingen voorkomen: 

gedachte; wilde dieren; van allerlci aard; gevaarlike 
leemvcn; 's nachts; bczoeken; zich vermaken; op re1s; 
nict minder dan; aan de bcurt; bang; in voile vaari; 
omhoog; van alle kanten. 

II. Uz"t van Reenen's fou.rnaal. 

pas-sa-giers gcel-ach-tig 
eks-pe-di-tie slag-tan-den 
aan-ge-te-kend blid-zij-den 
dag-boe-ken Kaf-fer-stam-men 

6p-per-hoofd 
schip-breu-ke-lin-gen 
6n-ver-wachts 
ach-ter-v6lg-de 

afgestamd waren: afkomstig waren. 
vierhonderd zieten: 400 mensen. 
geroerd zzjn : aangcdaan zijn. 
1tit de vocten make1~: weglopen. 
in ecn oogwcnk : in een ogenblik. 

' hun reisgcnoot: iemand die met ze reisde. 
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I. Schr0'f in ztnnen wat cr m 't hoofdstuk gezegd 
wordt van: 
De Grosvenor - twaalf bocrcn - dagbueken - de 
Hambona's- Kamboosa- Prins- Tjaart v. d. Walt. 

2 Men ::cgt: 
Dikwijls hcb ik hem gezien, 

of , heb ik icts gczien. 

Doc zo met: 
uitrichten, ondernemen, aantckenen, schrijven, horcn, 
eren. 

rz. Lc Vat'llant op rets. 

a-von-tu rcn 
ont-ken-nen 
le-ven-di-gcr 
te-ge-li j-ker-tij d 

bc-zwaar-lik 
6-li-fant 
ach-tcr-na 
leid-de 

on-ge-dul-dig 
wel-dra 
ver-schrikt 
schuil-plaats 

i·n onze zuidhoek : in Zuid-Afrika. 
at'onturcn : ontmoctingcn. 
valt nict te ontkemwz : is de \vaarheid. 
op 't spoor afgaand: 't spoor volgcnd. 
m0'n oog werd gctroffen: ik zag icts. 
wtj hidden raad: wij maakten plannen. 
als 't ware : :z;o te zcggen. 
in 't oor fhti~tercn: zachtjPs zpggen. 
ccn schot lassen : schietcn. 

r. Leg ztit waarom men eoz D of T, of DD of TT, of 
DT in de volgende wcrkwoordcn hceft: 
landde, schrijft, rcisde, lciddP, fluisterdc, draaide, mikte, 
verschrikt, vluchttcn, loste, wordt, maakte. 

2. Een Frans·man komt uit Frankrijk. -- Van welk 
land komt: 
Een Engpl:;man, ecn Ncderlander, cen Rus, een Duitser? 
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amb-tc-naar 
am-mu-ni-tie 
{m-ker-pbats 
n{m-we-liks 

-----
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13. Een ••astberaden man. 

sm6k-kc-laar 
kn1-nig 
bat-te-rij 
ver-d\1b-belt 

mis-Mn-dcld 
blltf-fc-rij 
be-waar-heid 
on-ge-deerd 

iets, dat hem boeide: iets, clat zijn aandacht trok. 
men had reden te 1•crmoeden: er was oorzaak om te 

denken. 
!?ranig gcdragcn : !link handclcn. 
lwmt er niet cp aan: is van mindcr belang. 
met dat doel: met dat voorncmen. 
hij was hem t•oor: hij was te gauw voor hem. 
tegen hem 11itvaren: op hem schelden. 
t'l'll sein geven: ecn teken gcven. 
ongedeerd: ongewond. 
blufferij": grootpraterij. 

r. lVat -is het v11dersrheid tussen: 
Een groot vriend, t>n EPn grote vriend? 

., groot koning, , , grotc koning ? 
goed jager, ,, , goede jager? 

, oud soldaat, .. .. oudc soldaat? 

2. Men zegt : 
geclragcn, gedrocg, gedragen. 

Doc evcnzo mel : 
vermoPdPn, zijn, oudcrzoeken, ga:m, vliegt>n. 

q. Rood!' Zand Bakens. 

b6P-re-wo-ning 
on t-rust 
on-n6-zel-hcid 

uit-tr<'k-ken 
voor-bij-gan-ger 
be-leefd-heid 

9 



his-t6-rie 
vcr-schil-len-de 
vier-kan-tc 

iJO 

on-wil-lc-keu-rig 
wr-gis-sing 
gr6nd-bc-zi t-tcr 

in t•crba11d met: naar aanleiding van. 
tc l?CJ!Ilen gevcn : zcggen, tonen. 
hwam hierop nccr: was als volgt. 
1•erloj vragcn : toestcmming vragcn. 
een proccs: ccn zaak voor 't hof. 
met een kwaad oogmerk : met ccn boos doel. 
in armoede storten : arm makcn. 
onwillekeurig : vanzelf. 

1. Let nu gocd op I Meil zegt: 
horen, hoorde, gehoord, en 
komen, kwam, gckomcn, cnz. 

In deze les, cehter, lees! gc van: 
vcrtocvcn, verhalen, gcdragen, vermoctlcn, ontlerzoekcn, 
verdnbbelen, mishandt'lcn, bcwaarhedcn. 

Vcr1'oeg nu ook die u:crk<coordcn, maar pas of I 

15. Ecn zondcrlingc faclzt. 

z6n-cler-lin-ge wel-haast nccr-vcl-lcn 
j acht-par-tij -tjcs plaats-tc 6m-zwcn-kcn 
ge-zel-schap vcr-wacht-tc 
sn6r-ke-rij tc-leur-gc-stelcl 

bc-kom-mcr-nis 
on-gc-gr{md 

'n zmtderling soort: <'<'n vreC'mcle soort.. 
op zz)"n wi;"ze: op zijn manier. 
onder schot krijgcn : hinnen lwt bercik 

wel"r:-.choL 
~11urkerij : gruot pra I l'n. 

welhuast: gauw. 

van ecn gc-

"i.'an koers vcramlcrcn : t•t·n ander piid k.iPzen. 



r .)I 

ltccn·cltm : neerschictcn. 
om::u:cnkcn: umdraaicn. 
ongcgro11d: zonder grund uf reden. 

I. M Cll zcgt : 
ver, verder, verst. 

Due hct::clfdc met : 
vecl, moeilik, nauw, lang, plat, vrccmd, dirht, on
schuldig lichl, ongegrond, geestig. 

2 Vcrvocg: 
hchben, helpcn, srhietcn, zcndcn, drijven, vcrtrekkcn, 
liggen, wachteu. 

I(J. Ongelukkcn op zcc. 

ver 6n-gc-luk-te 
of-fi-de-ren 
ver-gis-te 
d6er-lik 
l{Js-hak-ken 
ge-doem-de 

(•crvngclzr kkcn : verga<~n. 
alsmcdc : tezanwn met. 
dccrlik: zeer. 

(Jp-le-ver-dc 
ge-red-den 
na-hij-heid 
on-clr{L-gl'-lik 
schecps-volk 
v6urt -ge-sleep t 

in "t rui111: Ul' binnl'D!->tl' dieptc (\·. 'n ~hip). 
loslzakkcn : llls kappen. 
gcdocmdc: veruordcdde, verloren. 
hij 1'trgistc ::iclz : hij had 'n vPrkeerde bcrekening of 

gedachte. 
in de branding: in de golwn llicht hij de kust. 
schccpsvolk: matrozen. 

r. In het hoofdstuk staat cr: 
zijns vaders waning. 
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Zcg dit op 'n andere ma111cr. 

Doc ook zo met : 
mijns vaders huis, moeders kind, oums plaats. 

2 Gcef hct tcgenoverstcldc op z·an : 
zuid. veel, huog, hcvig, volgcnd, klein, dood, lang, gocd, 
eer, minder, dicht bij, ongelukkig, ondragelik, clapper. 

17. De landing dcr Settlers. 

koe-nint 
uit-ge-gc-ven 
bc-let-tc 
goe-ver-neur 
zand-dui-neu 

po-li-Uek 
be-6or-deeld 
me de-wcr-kcr 
te-leur -ge-steld 
ach-ter-grond 

k&n-nis-ma-king 
e-mi-gran-tcn 
d6cl-ein-dcn 
ij-zcr-wa-rcn 
pa-ra-dij-zcn 

onder brits bcstzu-tr: onder engclse rcgering. 
lagcn t'oor ankcr : waren geankerd. 
cmigrantcn : mensen, die ccn land vcrlalcn, om in 

een ander land tc gaan wonen. 
tot kantorcn diencn : ab kautoren gebruikL"n. 
zaken fc rcgelen: zaken recht tc n1aken. 
bosrijkc hoogtcll: bergen of hcuwls vol bos:ocn. 
de ·urucht m11: het gevolg van. 

1. III en zcgt: 
,ben jc ?'' nict ,bent jc ?" 
.,hcb je ?"' niet ,hcbt jc r· 
,kom je ?" niet ,komt je ?" 

Als cr cchtcr gccn vraag is, zcgt 111C11: 

jc bent, jc hcbt, je komt. 

Zct 1ltt ccn vraagtclwn achtcr: 
gaan, staan, slaan, willen en zullen, in de zde pcrsooll 
enkelvoud van de tegenw. tzjd. 
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rR. Ecn ,nauu:e ontkoming·-. 

wag-gel-de lui-tL·-n::mt 
d6-de-lik 
he-dr6-gen 
ont-vluch-ten 
gc-kneus-de 

ri-\ ier-wal-len 
ver-plet-te-ren 
e-wn-tjes 
hcu-pen 
ge-beukt 

te-gen-w6or-dig-lwid 
ge-pcrst 
b6rst-heen-de-ren 
gc-dl'1wd 

dcstijds: in die tijd. 
passen : treden, vards. 
bcricht brcngcn : tijding bnmgcn. 
lcgde aan: met l'en gcweer mikken. 
in de t•crtc: op cen a{stand. 
amz de oevcrs: ap de wal. 
m ijn gcu:ccr wcigcrdc: hct schat ging nict af. 
tcgcm ... oordighcid Tun gccst: verst and, bedaardheid. 
tc 'Lt:ringcn : tc draaien. 

r. I\ttnt gc hct t•olgcndc andcrs uitdmkkcn? 
Een grate trocp olifantc1~. Aan de jacht deelnemen. 
Ik had mij hedragen. Zij liepen mij achterna. Ik kon 
ze onmogelik antvluchten. Ik deed mijn best. Zij 
wilden mij verpleUPren. Ik mocst handclen. Ik was ap 
't punt hct gewcer weg tc nemcn. Ik viel ter aarde. 
Hoc hct kwam, wcet ik nict. 

rg. Een lccuwcjachi. 

a-von-tu-ren 
ver-bi-zen-de 
6n ge-ol·-fcnd 
kreu-pcl-hont 

lands-lie-den 
6or-ver-do-vcnd 
h61-dcr -de-b61-dL·r 
om-sin-ge 1-den 

met 'l'crbazcndc spocd: met zeer grate '3nelhcid. 
krcupcllumt l1os: laag geboornt;~. 

9* 
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hevig brullen : luid geschreenw. 
gcocfcnde jagcrs: jagcrs, die vee] ondervinding hehhen 
opgedaan. 
~·rucMeloos : nuttel')OS. 
holdcrdeboldcr : onderst bovcn. 
fier starend : trots kijkend. 

r. Jtfaak k_orte zinncn, <oaarin de t•olgcndc voornaam
wvordcn gebruikt worden : 
Ik, mij, ons, u, hem, hun, haar, ze. 

2. !Jf aak kortc zinncn, waarin de z•olgendc amzwz)'::cndr 
voornaamwoorden gebruikt worden : 
DPze, die, dit, dat, gene. 

J. Vervoeg: 
Duden, vcrdwijnen, ncprschieten, blaffen. 

20. De luipaard m de bt~ffd. 

wr-ge-le-kcn ge-duch-te 
hy-e-na's weg-ge-scheurd 
6p-joc-gen 6n-voor-zich-ti-ge 

in 'n hockjc gekccrd : vasigckeerd. 
zzjn tegcnstandcr: zijn vijand. 
geduchte vtj"and : machtige vijand. 
om tij"d te sparen: om tijd te winnen. 
in alter ijl: zo gauw mogelik. 

pl6t -se-ling 
bl6ed-ver-lies 
he-zweek 

r. Schrijf zinnm met de t•olgmde <coordcn en uit
dr ukkingcn. 
vergeleken worden; gevaallik ; kudden ; nnverwarhis; 
op de grond werpen; gelukkig; keer op keer; ter 
hulpe snellen; bijtijds; het gcluktc hem ; op sterven 
liggen ; te laat. 
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2. Schrzjj op het tcgcnm•crgestelde ·van: 
g("vaarlik ; gewoonlik ; kwaad doen ; terstond ; naar 
vun"n; tezamen; linkerarm; laatste; haastig; bijtijds; 
unvnorzichtig; hoog. 

21. Farewell en King enz. 

nc-der-zet-ting 
an-ker-plaats 
baan-brc-kers 

blocd-d6r-stig 
be-scher-men 
ver-n~-zen 

ncdcrzetting: kolonie. 
CC1Z folk : ccn vcrtalcr. 
1•olgcns King : zo als K. vertelt. 
in de zin krUgen: lust krijgcn. 

vuur-wa-pens 
b6ncl-ge-no- ten 
a-de-men 

1Jlocddorstig : buitengewoon v\Tecd ; gauw om andcrcn 
te dodcn. 

de he/ling: de schuinte. 
op 't spel ::Un: (ermee) gewaagd. 
<•riJ tc ademcn: gerust te zijn. 

r. SehrUf op de bijwoorden in de ccrste 5 paragrafen 
1•an dczc les, en zeg waarom zif bijwoorden zifn. 

2. 1lfcn ::egt: 
ik bezoek ik bezocht ik heb bezocht. 
wij bezoekcn wij bczochten wij hebben bezocht. 

Doe het::elfdc met : 
wrgeten ; willen; zeilen ; lopen ; ves1.igcn; winnen; bc
Iow·n; beschermen ; verrijzen; brengen, blijven; gaan ; 
zit ten. 

22. Tshaka, de lVrede. 

6n-ge-veer ja-l6ers bie-z6n-dcr 
nn-be-dui-den-de Eu-ro-pe-se ge-ne-raal 
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munt-te 
a£ gc-schaft 
6n-o-ver-win-ne-lik 

re-gi-men-ten 
neer hou-wcn 
in-gc-lijfd 

eraan u:ij"dcn : l'raan geven. 
ingelijfd: gevocgd. 

\\ erp-spie:-' 
door-b6-ren 
ver-h6n-gE>r-ck 

ttitmunten : boven andPrcn uitsteken. 
1cerkte aanstekclik: wektc navolging. 
ten uitvoer bre11gcn : te vcrwPzenliken. te duen. 
rep en roer: beweging. 

r. Leg uit waarom er TT in de 'i'olgcndc u:k1x.•. stczal: 
muntte, hceUL'll, vcrwocstte, vluc htte. 

2. Noe1n de bij1t,•oordcn en bijt•ucglike naamwoordcn 
in de eerste 4 paragrafen '<'an dcze lcs, e11 :::cg <'an elk 
waarom hct ee11 bijw. of bij<•. nmw. is. 

3. Hoe kunt ge hct ·uotgcnde andcrs zcggcn? 
ongcvcer; een onhednidencle stam; een buitcngewo'lll 
mens. 

ZJ. !Yaar Kttruman mel 111 uffat. 

waar-dig-~ tc 
ver-stan-dig-stc 
6n-af-ge-hro-ken 
cen v6u-dig 

oot-m6e-dig 
bc-k6m-merd 
twee-en- twin-tig 
ver-toef-ck 

waardigsle : bcste. 

kruim-kens 
h6n-de-kens 
gc-ein-digd 
god-vn'-zen-de 

edelc gadc: gocde \Touw. 
onafgebrokw : zonder op te houden. 
gocd ot•er wcg lwmcn : goed klaar konwu. 
ecn gcwissc dood: een zekerc clood. 
in ziJn schik met: opgenomen met. 

r. ll'at kzmt gc zcggcn in plaats mn: 
vcrstandigste : arheiden ; aanlcggcn (van l·en d(lrp) ; 



137 

hij wijddc zij n lcvcn a an ; heel wat ; allesbe halve ; aan
!;enaam; hij vestigde zich; bekommerd; de wildcn; hij 
vertodde er; hij ste Jd,• voor; ecn diemt leiden; toespraak? 

2 Wat is lzct tcgcngcstcldc ~'tlll : 

tHJtmoedig; edl•l; meer; heidenen; vuorloper; dun; 
hewoond; woest; wilden; rijke; hartelik; dieno,tbode; 
hedaard ; hard ! 

24. lJe Jf a11tati's c1zz. 

he-roe-ring 
6• >r-sprung 
{Iit-ge-roeid 

ge-stuit 
al-ge-he-le 
6p-da-gen 

g{m-stding 
wr-zuimd 
mi-li-tai-re 

\"L'r-nie-ti-ging wr-j 6e-gen per-5<)on-lik 

in beruering brengen: onrustig maken. 
komen updagm: te vourschijn komen. 
oursprong : bron. 
(•oar de deur slaan : te wachten op (iemand). 
i 11 hun wocstc c•aart gcstuit .· in hun onstuimigc tocht 

gedwarsboomd (gestopt). 
de iJzcrcn ••uist .· dt' harde hand; ck ·wrede regering. 

r. :-:chnj/ up hct ondcrwcrp, gezcgdc en voorwcrp in 
de zimzcn t•all paragraaf To in bm•enstaande les. 

2. V crtcl ems wat ge w."ct t•an 111 osclckatsc. 
). Tratdoct: 

Een rider; een golf; et'n zende1ing; een soldaat; ecn 
ll'ger ; cen vervolger ; cen boer ? 

( V norbcdd .· Evn rivier ~twumt door een land). 

25. Ec11 Pitso te Kuruman. 

he-dreig-dcn 
!.;e-kreun 
t)p-gL'-W< m-den 

laa tst-g L'-no em -dL· 
<•m-h{·in-dc 
Zl~-gl'n-wen:=: 

ver-schij-nen 
laf-har-tig 
va -gt~-bt m-den 
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bedrcigdcn : \vilden aanvallen. 
gekreun : gesteun. . 
ecn omhcinde plaats: ccn ingcsloten pkk; een plek 

met een heining er om. 
omvang: omtrek. 
hij beval stilte: hij geboud (zP) stil te ZlJD. 

als een man : tezamen, eendrachtelik. 

r. lYat is het onderscheid tusscn dD vol{!,mde wku:.m? 
onderh6uden en 6nderhouden 
overzien en 6verzien 
voorzeggen en v6orzeggen 
ondergaan en 6ndergaan 
voork6mcn en v6orkomen. 

2. M aak korte zi11nen, waari11 bm•c11staande werk
woorden (een in elke zin) gebruikt worden. 

3· Wat is de regcl omtrcnt de vvrming 1'an "t 1'crlcden 
dcclwoord 1•an gcmcldc wcrku•oorden .J 

be-sch6u-wen 
hul-pe-loos 
w6c-dcn-de 

26. ,Lccuw Stories" 

6n-ge-la-den 
be-trap-te 
ont-k6-ming 

in de regcl: gcwoonlik. 

(I). 

ge-sla.-gen 
aan-ge-jaagd 
ge-wel-di-gt• 

legdc aan : mikte (om te schietcn). 
zifn natwurlikc vijand: zijn geboren vijand. 
ongeludcn: ledig ; zonder kruit en lood. 
betraptc : zag mij (tegen mijn zin). 
de wijk ncmen : uit de weg gaan. 
ruitcr en ros: rijder en paard. 
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r. Schrijf zinnen met de volgende uitdrukkingen: 
In de regel; kalm en bedaard; kwaad doen; de wijk 
nemen ; hongerig, hanger; op j acht ; klaar maken; 
op 't ogenblik ; hulpeloos ; zodra ; geweer laden. 

2. "V aak 'n paar zimzen, ·waarin de woordm DEZE Cll 

t~EXE voorkomcn. 
J. Sclzr0"f de ·volgcndc u·oorden op met het tegcngc

steldc t'ail elk er achier: 
kalm; gewoonlik; vPrder; gelukl::igste; dapperste; 
alleen: plotseling ; afklimmen; achteruit; stil· sta;m. 

2 7. ,Lecuw Stories'' (II). 

huur-man 
ge-ste-gen 
u-ver-ba.n-digd 
slacht-of-fer 

ge-mcik-ke-li-ker 
be-we-gen 
uit-wer-king 
ver-scheu-ren 

liep het slcchtcr af: ging het erger. 
huter : enkel. 

weer-staan 
ge-sl6-ten 
spar-te-ling 
vol-t6oid 

t'n de lzitte des daags : tegen de middag. 
wecrstaan : VPrdragen. 
at'crhandigd: gegeven. 
Hiterst : zeer. 
beu.'ercJZ : verklaren. 
·verloor ziJn gcd·uld: werd ongeduldig. 
inspanning van: gcbruik van. 
rmtbloot: opPngelegd. 
uitge put: machteloos 
ingespannen : gebrnikt, aangewcnd. 
blies de laatste adem zeit: stierf. 
zcmand te ontwifken: \'an iemand weg te komen. 
smullcn : lekker den. 
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r. Af en zcgt : ,de man vertdt een verhaar· - en 
,een verhaal wordt door de man verteld. ·· 

Doe ·nu e1•cn ::o met de <•olgcndc zinllcn : 
De jager schict een h:'PUW. De lceuw valt de man aan. 
Jan leest cen bue k. De meid geeft c ms brood. Het 
paard trekt de kar. Dl' boer ploegt hl't land. Pid 
vet een peer. 

28. ,l.ccuw Stories" (Ill). 

~e-wik-keJd. 6n-ge-dl'Crd vet-tP-ri-ge 
stil-lc-tjes scha-pe-vel slin-ge-rt•n 
hc-smcerd nut-ti-gen be-wus-te-loos 
(' hlo-ro-f6rm c>-pc-ra-tie vunr-steen-ge-weer 

7'crdicnt z•crmcld£ng : behoort genoemcl tv worden. 
nuttigcn: gebruiken. 
strckte: cliende. 
gcu ikkcld: gl'wocld, gehuld. 
baandcn : maakten. 
ongcdccrd : zonder een wond. 
bc·wustcloos: huitcn (mijn) verstand. 
mztslagcn tc rakcn: \Tij te komen. 
gcricht: gewstigd. 
bczwcck: stierf. 

1. Ontlccd (analyse) de :.imzCJl z11 de ecrste para£?,raaf 
z·an dczc lcs. 

2. Wat doct: 
Een baas; een zendeling; een vijand; t>l'll aanvaller; 

een hond; chloroform; eL'll roofdier? 

Trat is: 
De ,Groote Karoo"; een karus; buit; l'l'l1 muil; ecn 

schapevd; een leesboPk; Pc'n kraal ? 



her-in-nl·-ren 
gtle-ver-IH~ur 

'on-dra-ge-lik 
bt -stij-gvn 

L-!-1 

2<). Sir Harry Smith. 

ont-bijt 
ze-w-n-tig 
t'1p-ge-htm-den 
le-ve-ren 

dik-te-ren 
at-ten-ties 
6or-lugs-nieuws 
if-ge-legd 

1'Crdicnde zifn sporcn: wercl beruemd. 
diktcrcn : Yoorlezen. 
knaptc mij op: deed mij goed. 
attcntics bcwij"zcn : diensten duen. 
omhalcn : bewegen (om iets te duen). 
geput had: verkregen had. 
tot o~·crmaat t•an ramp: om de zaak ergcr te maken. 
·duchtcnden: de menSl'll, diP op vlncht zijn. 
<"oorrccht: gunst, genut. 
afgclcr;d · gedaan. 

I. T • ocg cr tel kens 
tee wunl t . 

cen F;cpast 7t'crkw.lord aclztcr: 
"t ontbij t wordt . 

n'l1 rl'iS wordt 
hricven . 
,,,n slag. 

een bad wordt. 
een besluit wordt 
een paard . 

2. Ontlecd (analyse) de zinncn in para{!,raaf I :•an 

dczc lcs. 

Jo. Tzo:w prcdilwntcn op rezs, cnz. 

prL"-di-kan-iL'n 
wr-haal-tjes 
d<'H>p-hrief-jes 
(,p-ge-sta-pt' ld 
;-;te,·n-bak-kers 
~lag-wl-den 

ge-bin-ten 

bL·-spren-ging 
ka-pi-teins 
d(>-mi-nee 
sc herp-sclm t-ters 
leer-looi-ers 
lek-kcr-nij 
zin-de-lik 

ka-tL"-chi-sa-tie 
be-lang-std-lin~ 

b6ei-end 
met-se-laars 
her-ber-gen 
z6l-c1e-ring 
<m-e kr-w6r-pen 
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besprengi11g: bcsprenkeling, bevochtiginf::. 
boeiend: pakkcnd, intere~sant. 
gcbrekkig : zwak, krom. 
<'lugheid : gauwhcid. 
bcgreep : verstond. 
stal1tur: lichaamsbouw. 
katecltisatie : ondenvijs in de godsdienst. 
opgcstapcld: gehouwd. 
scherpschuttcrs · goede schutters. 
lecrlooier: hereider van huiden tot leder. 

r. Zcg in andere 'Woorden : 
Een verslag geven. Hij reikte ons de hand. De n·is 

gaat per ossewagen. Een helder oordeel. De \TOU\\'en 
ZlJn alle kleermakcrs. Herbergen zijn nergens t<.: 

vinden. Weinig aftrek vinden. Een afkeer van sterke 
drank hebben. Innige godsvrurht. Zinclelik en net. 
Stijlen en gebinten. 

JI. 'n Om.•erschrokkc'/l jager (f). 

6n-wr-schr6k-ken 
a-von tu-ren 
ver-een v6u-digd 
ha.ak-cloorn-bos-jes 

j acht-tocht 
ge-kwetst 
twec-loops-ge-wcer 
sjam-b6k 

d6( 1r-ge-zaagd 
ncus-hoorn 
re-nos-tcr 
ge-hin-deld 

tref}ende at•onturcn: hclangrijkc voorvnllen. 
gckwetst: geraalzt, gctroffen. 
duwde hij mij': drukte hij mij. 
in 't zicltt: in 't oug. 
ik sloeg gecn acht: ik nam geL·n nutitie. 
pzj'ldc hzj: kwam hij recht uit. 
r. Afaak zinnen met: 
In een bock: op cen jachttocht; een afspraak maken · 



I..J.J 

hd recht hebben; een pak slaag: in orde; acht slaan op: 
op de vlucht; op 't toneel. 

2. SchrUf hct c'crklei11woord van elk dcr volgende 
u•oorde11 : 
b;Jek; partij; mond; verhaal; man; avontuur: vriend; 
pak ; geweer ; koe ; pa::trd ; bePst ; voet ; horen ; neu::: ; 
stoel; appel; kamer. 

32. 11 Onvcrschrokkcn fagcr (II). 

on-aan-ge-na-mP 
vuur stecn-ge-weer 
tui-mel-de 

glib-be-rig 
ge-sm6ord 
neer-ge-trapt 

II ct gi11g moeilik: het ·was moeilik. 
glibberig: glad. 
inspanncn: gebruiken. 

ncer-vd-len 
tset-se-vlie-gen 
be-z6rg-de 

het hazcpad kiezcn : up de vlucht gaan. 
necn·cllm : neerslaan. 
cen wedloo p: een ,.race··. 
ten slotte · eindelik. 
op te 1•angen: in te halen. 
tsctsc-1'/iegcn: vlie(::en, die paarden en bees ten dtH Jd 

steken. 

r. Vcrvoeg · 
Verliezen; trachtl'n; redden; vallen; stoten; vast

zitten; grijpen; houden; richten; wrdwijnen; schiett·n: 
zien; ,,·achten; springen; winnen; staan; aanvalkn; 
gaan; blijven; jagen: helpen; trappen; kiezen; nemen; 
omdraaien. 

2. Xocm de voomaamste regels voor ltet gebruik van 
HEBBEX en ZIJ"' als lm!pwerkti::oorden. 



HOLLAXDS-EXGELS \VOURDELIJST. 

(5/ec/zts de moci/zkste <t•oordm). 

A 

aan<lacht - attmtiun. 
aandoen - tuuclz. 
aandoenlik - pat;leth·. 
aandniden - tu pumt uut. 
aangenaam - j>!rasant. 
aangezicht - ;ace. 
aankomst - arril•al. 
aantekenen - tu make lzot,·s. 
aanvallen - to attack. 
aanwijzen - to ft>int out. 
aanstekehk - C(lnf,z,~;ious. 
aehtergrond - bat"kgruund. 
aehtervolgen - tu j{lll07l', pursue. 
ademen - to heathe. 
a f!leling - dil·ision. 
afloop - result. 
afgesproken - agrad. 
afgestamd - drscmdrd. 
afgrond - frrcij>irt. 
afle.~gen (atstanu) - t,, trmd, -"''· 
afse11alien - to ahdislz. 
afschrikken - tu ternjv. 
afsehuwelik - nastl', /lad. 
afstammeling - dest"mdant. 
afstammen - to des.:end. 
afstan<l - distance. 
afstemmen - to r•ute <lgainst. 
aftuimelen - to (all dozL'll. 
a kelig - mistral;le, s,rtf. 
allerlei - all kinds of ltltings;. 
allesz.ins - in f7'i'IJ' resj>Nt. 
amhtenuar - oflici,lf. 
ankerplaats - anr!ttmrge. 

anncxatie - annl'xation. 
armoe(le - j>o1 er(v. 
avontuur - atl!·entul"l'. 

B 

l>aanl>reker - jzNiter. 
hagatel - a mrre tnllc. 
hakenzaak - tlze question ahmt 

tlu beacon. 
barbaar - barf.ari.m. 
beangst - terrijied. 
beantwoonlen - t(l rrj(v, anS<Nr. 
lledaanl - c,rlm. 
bedekking - co.-•erringl. 
he<lekt - ro;·,·red, lziddot. 
be< lien de - sn-;•ant. 
hecloeling - ubjed, aim 
hedreigen - /{1 tlzrmtm. 
bedriegen - /{1 decrit·r. 
belluiclen - to exj/.Tin. mtan. 
begraven - to bun•. 
begrijpen - tu understand. 
!Jehalve - ,•:-;:cf'jt, l•ut. 
behoren - brlt'11K tu, Oll,i,"ht. 
bekencle - knm,•n, r,•e/1-knor,•n. 
beklimmen - to dzmb, mount. 
bekommernid - troublr. 
hekrarhtigen - t,, sanrti1111. 
hekruipen - tu su1 prise. 
hekwaam - al>/e, aa(lmjltslzed. 
]Jeladen - laden. 
helang(stellen) - 1/ol into·,·st. 
belangrijk - interrstim,·. 
beleef1lheid - courlnJ. 
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bcloven - tu pn,miJ·,. 
bemanning - ern, •. 
bcmin1l - fbei/o;-.,..l. 
l1enevens - l~t·sides. 
benoorden - to tilt nurtlt of. 
beoordelen - to ju<<i[t'. 
heperkt - con/l/l.ed. 
hereid -prepared. 
l>ereiken - tu rradt. 
ber~cht - !Jl<'<lllt for, quahtird. 
Lencht - tidings, actount. 
beroemd - famous. 
beroering - stir, commotion. 
beroven - to rub, t,zkr awar. 
heschaafd - ci<•ili;t"d. · 
heschadigen - to injun·. 
hesC'having - ti<•i/b1tiun. 
heschrijven - t,, .irscribr. 
l>eschut - slzdtcrrd. 
hesluiten - to drcidr. 
besprenging - ;pnnk/ing. 
Lestaan - existt'IIH, exist. 
bestaande (mt) -tunsistingoj, lll<llk 

fr,7llz. 
Lestuur -- <'.wmtilf, rule. 
hetonen - to slww. 
hetoveren - tu bn,,itdz. 
l>etrappen - to surprist'. 
Levechten - to oppose. 
bevel(hel,ber) - cumm,zndter;. 
bevelvoercler - comlllllnder. 
bewaard - k,·pl. presrrred. 
beweging (uit eigen) of Oll'11 acconl. 
bewogen - mM•,·d. 
hewondering - admiration. 
uewoner - in/zabitant. 
hewoonuaar - in/zabitabk. 
l>ewust (zich) - tonscious of. 
l>ewusteloos - 11/lConsrious. 
bezeren - to hurt. 
bezigen - to us,._ 
bezoeken - to •·isit. 
bezorgen - to fool~ t{(ter, dr/iur. 
hezwaarlik - wi!lt di_fliml(v. 
bezwijken - to sucmmb, die. 
bijgeloof - superstition. 
bijgelovig - supcrstitit'lll'. 

bijvoorbeeld - jur e.\'amp!t. 
l>innensmoncls - It> hzmsdj. 
bladz1jde pagf'. 
blaffen - to bar/: 
blank - zvhitt'. 
blijken - to app,·ar. 
l>loeddorstig - b!oo.itltirsll'. 
bloedverlie8 - loss of blo:,.t. 
l>luffen - It> boast. · 
l>oeiend - interestin,~;. 
bogen - to boast oj. 
bondgenoot - ,,z(r. 
boomstam -- trrr-trzmk. 
borg - sure!;•, ltostage. 
l>or~theenderen - breast-bon<'>' 
bovenstaande - abo7't-said. 
brnndencl - Z,urmn,K. 
l>rancling - breakers. 
hrullen - to r(lar. 
l>uitengewoon - <'.\'traordin•ll:l'. 

D 

dagboek - iounwl. 
dagen (uitJ :_ to cha!lenA'I'. 
dankbaarhei1l - thankfulness. 
dankoffer - t!wnko.!fain,K. 
rleelnemend - t,rking pa11 in. 
deerlik - .~reat(v, pitiful. 
delven - to d~l[. 
denkbeeld - id,.,r. 
desti]us - at that time. 
diefstal - tltrjt 
diensthode -- .lfl7'1lnt. 
dier (dierbaar) - preci£11/S. 
dikteren - to dictate. 
direkteur - dirator. 
dodelik - deadly, fata/!r. 
doeleinden - objects. · 
doodgerust - quitr at tast'. 
doodgetrapt - trodden to dratlz. 
doodtrappen - to tread to deatli. 
doorboren - to pitrce. 
doorgezaagd - to saw througlz. 
doorhakken - to hezv tlzrou;;li. 
doornbos - thorn-buslz. 
doorzicht - ins~r;ht. 
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dreunend - rtsozmdin.t;. 
drukkend - opprrssil'f. 
drukpers - printing-press. 
<lruppen - to trop, drip. 
<lubbelloop (geweer) - t!ouble-

l>arre/!ed .t;un. 
t.luimbreed - an znch (broad). 
rlwalen - to n•ander. 

E 

echtgenoot - husband. 
eensklaps - suddenly. 
een voud ig(heid)- s i ilzplr, s i mp!ici t.Y· 
eenzaam - lonely. 
eerbierl - respect. 
eerwaarrlig - 1c•orth_v of respect. 
eerzucht - ambition 
eisen - to demand. 
ellendeling - scount!rd. 
emmer - buckrt. 
enigszins - somnehat. 
erkennen - to aekno7elcdgr. 

F 

familie - fizmil.y. 
feestmaal - feast. 
feit- .fad. 
figuurlik - jigurati;d~·. 
tluisteren - to n•hzsprr. 

G 

gapen - to )'<l7t111. 
gast - guest. 
geankerrl - anchor,'d. 
ge beukt - thumfrtl. 
gebeuren - to lzappm. 
gebeurtenis - n•ent. 
gebinten - beams ant! joints. 
gedeeltelik - part!t•. 
gecloemd - doomed. 
gedrukt - pri11tctl. 
geducht - srwrr. 
gcduren<le - durin.t;. 
p-edwongen - }t'rcrd. 

geelacht1g - pllo<t•ish. 
geestdrift - mthusiasm. 
geestig - will)'· 
geeuwen - to )'<17•'11. 
ge~rief<l - ;;rirt•cd. 
genecht - attadzed. 
geheilig<l - sandijicd. 
gehesen - hoisted up. 
gehoorzamen - to obet•. 
gekneusd - bruisrd. -
gekreun - grocrllillK. 
gekust - kissed. 
gekwetst - wounded. 
geleerd - kanzed. 
gelegenhei<l - opportuniit•. 
geliefcl - bdoz•ed. -
geloven - to hr!irl'f. 
geluirl - sound. 
gemakkelik - rm:v. 
gemeenschap- st1Cirlt•, intercourse. 
gemeente - con,1;rr,tfution. 
genadige - J(laeious. 
geoefencl - trained 
geoogst - harz•ested, ;;ainrd. 
geput - ttl takr or get /1om. 
gcraamte - skr!rtc>n. 
geregencl - rai;ml. 
gerem igd - pzu ifitd. 
gericht - azmcd at, ft'illlttf to. 
gering - little, small. 
geroenl - moz•ed. 
geroosterrl - roasted. 
geschenk - gift. 
geschuurd - rubbrd, sco111ed. 
geschiedenis - his!07J', account. 
geschieclschrijver - historian. 
geschikt - jiittetl j.1r, suitabe. 
geschilderd - paintrtl, desC?·ibed. 
geslacht - race. 
geslingerd - tossed. 
gesloten - s/zut, dosed. 
ge~moonl - smothered. 
gespaard - sparrd. 
gespoeld - 71 •a shed rup;. 
gestreelcl - carrssrd, jlat!tred. 
gestrooid - srattrrrd. 
gestuit - slofpr,l, thrt>arfed. 
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getrouw - !rut'. 
getrotTen - struck. 
gevaartlik) - dan.I{C1'(0IISJ. 
gevecht - Jt:i[ltt. 
gevestigd - dablished. 
ge\·oed -jed, nourisluJ. 
gewapenrl - armrd. 
geweer - K""· 
geweldig - intensr, hard. 
gewiegd - cradled. 
g-ewikkeld - in7'ol;•cd. 
gewi>se - certain. 
gewond - 7<•oumled. 
gezadeld - sadaleti. 
gezangboek - hymnbook. 
ge..:elschap - socidr. 
gillen (uit) - to c;y out. 
gliL~eri~ - slijfl'l:l'. 
gloetena - KIOZt•ing. 
godvrezend - gtldjt'arin.l{. 
golf - 7t 1a7'f. 

grensboer_ - fronticr:farma. 
groentetu!n - 7'fJo:dable-xarden .. 
gron1lbezttter - owner of the soil. 
grootprater - buaster. 
gunsteling - far•ourite. 
gunstig - faz'tJ/trabk. 
gulzig - gren(v. 

H 

haakdoornbo>je - a tittle tlltlrn-
trt'f (minosa). 

hagedb - li:::ard. 
handelstation - tradingstation. 
hartewens - l1carts desire. 
haze pad (kiezen)- to take tfljl~i[ht. 
hechtencl - binding. 
heersen - lo gt'<'l'nl. 
heiden - hratlzm. 
heilige - hr•ly. 
heksewerk - witcherr, 
heldin - /m-oine. · 
herberg - inn. 
herinnering -- memor_l'· 
heuveltje - littlf hill. 
hevi,Q" - serious, srwrr. 

hiel - heel. 
holderdebolder - lze,zd uz•cr lztds. 
hondeken - littk dog. 
honen - to moch. 
hoorntje - little !torn. 
huidige - prrsent. 
huisgezin - fami!_v. 
huppelen - to hop. 

I 

ijdelheid - mnity. 
ijzerwaren - irun war,,_ 
inboorlingen - aborigines. 
ingelijfd - incorporated. 
inhou1l - contmts. 
inschrijven - to sign. 
inspanning -- exertion. 
instemmen - to a.:;ree. 
integendeel - on the C{llttrary. 
intussen - meamelzilr. 
invloed - influmce. 
inwendig - intrmal. 

J 

jachtpartij - hunting-par(v. 
jaloers - jealous. 
jeugd - )'outlz. 
journaal - diar_v. 
juichen - to rejoirr. 
juweel - jewd. 

K 

.kameraa1l - cumfanion. 
kalmpjes - calm(v, quiet!_v. 
kanonkogel - cannon-ball. 
kantoor - ofjice. 
kapitein - captain. 
ketting - chain. 
kinderachtig - childish. 
klipseheur - rteft of rock. 
k]uchtig - jUIIII)'. 
kluchtspel - fara. 
knallen - to resound. 
knijpen - to pinclz. 



knipmes - dasp-lwip. 
komeet - comet. 
kranig - z•tr:r good. 
kreet - or. 
kreupelhmit - tlluloNl'l'd, (!rush-

wood. 
krijgslieden - so!dios. 
kronkelen - to zeind. 
kruimken - crumNtl. 
kuieren (Afr.) - to 7•isit. 
kwaadaardig - an,l.;-r;·. 
kwetsen - to 7,,ouml. 

L 

lafaard - cmt~trrd. 
lafhartig - cowanl~r. 
landbouwer - a.~·ric.tlturist. 
lanclgenoot - counli:rmrm. 
langzaam - slo7c'(l'. 
lastlg - tn11tNesomc. 
lawaai - noisr. 
Jeerling - stho!tTr. 
leerlooier - tmmrr. 
leeslust - lu7'1' of rradinx. 
leesstof - reat!ing-mattrr. 
lekkernij - S7l'eetmeats 
letterlik - litt'm!lr. 
leveren (slag) - to A'iN rbattk), to 

de/i;•er. 
lichte-laaie - in a Na~,·.ju/1 Na.-:;,,_ 
lidmaat - mrmber. 
lijnrecht - in a straixlzt flinr;. 
loshakken - to cut or lzl'7t' loose. 
luieren - to idlr, dmc1dll' about. 
luisteren - to listm. 

M 

makker - comj~<wion. 
massa - mass, lot. 
marteling - torturt. 
matroos - sailor. 
medejager - fe!low-!ulllttr. 
medewerker - jdlo;e-wrll'ktr. 
meestal - J1l(JS/h•. 
melodic - mdo{(y. 

merkwaarclig - r,·marka/>1,·. 
metselaar - mason. 
middelpunt -- coztrl'. 
miereeters - an!t'atcu. 
mikken - to aim. 
moeilik - trouNrsomr. 
moeite - fnl/t/lk. 
moeras - marsh. 
munten (uit) - to r.wd. 

N 

nabijheicl - nezj:lziiOltr/u1od. 
naderen - to appr(ltldz. 
nageslacht - poskri~r. 
nature! - Ha!i;·r. 
nederzetting - i<1lonr. 
neerhouwen - to cui doh'JZ. 
neervellen - to strikr doh'Jl. 
neushoorn -- rhinotrrt'S. 
niertje - kidnrr. 
nieuwsblad - i1e7, •spaprr. 
nieuwsgierig - llllJllhiti<·,·. 
norlig(en) to im·itr, to ;.,. 111 

want (Jf. 
notitie - !loticl'. 
nuttigl en) - ust'fit!; to en}<~ I. 

0 

oefening - r.<,·rch,·. 
offeren lzich) - to sacrzth···. 
omclraaien - to turH ,.,,und. 
omhalen - fu persuatk. 
omheind - enclosed. 
omkomen - to die. 
omkranst - rnci1ded. 
omringen - to ,·nclose. 
omsingelen - to surrozmd. 
om~rreken - Sl!lTtJl!lltlillKS. 
omvang - ciromzfnrncr. 
omzwenken - to turn n'und. 
onafgebroken - tii/Ct'asin.:;-(1'. 
onbeduidend - unimportant. 
onbekend - unknown. 
ondankbaar - thankkss. 
ondergang - do;,•nfall. 
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omlernemcn - to undrrtakr. 
onderneming - undatakin.r;. 
ondervinding - exfrrimcr. 
onderwijzer - teachrr. 
onllerzoeken - to in7'estiKate. 
ondragelik - zmt>earable. 
ongedeerd - unhurt. 
ongehinderd - unlzindered, 1111-

molt'sted. 
ongeduldig - impatwzt. 
ongeladen - un!oadt'd. 
ongeluk - misjortzme. 
ongeoefen<l - untrained. 
ongeveer - about. 
onnozelheitl - stupidil)·. 
onoverwinnelik- llt<'inciblr, zmrt'll-

queraNr. 
unpartijdig - impartial. 
onschuldig - innocent. 
ontbijt - breakfast. 
ontbloot - zmem·ered, drpri!·,·d ,if. 
ontdekker - discoz·errr. 
onthutsen - to perflr.Y. 
ontkennen - to do11. 
ontkoming - escapf. 
ontmoeten - tu mt'ft. 
ontmoeting - mrrtinK. 
ontnemen - to drprir•,· of. 
ontslagen - rdtaud, set at !ibrrtr. 
ontwijken - t11 gc• out of tlze 7ti<~V. 
onvergetchk- llt't to t>c fo;;£;ottm. 
onvermoeid - untinng. 
onverschillig - md{(ferozt. 
onverschrokken - fear!es~. 
onverwachts - lllle.\prctcdll'. 
om·oorzichtig - careless. • 
onwetend - ~~-nor.nzt. 
onwillekeurig - im oltllztan(J'. 
oogmerk - object. 
oordeel - jud,gment, o}'znwn. 
oorlogsnieuws - ?t•ar-llez.•s. 
oorsprong - origin. 
oorverdoyend -- tic-afmlllg. 
ootmoed1g - · humble. 
opdagen - to appear. 
opgehouden - kept ?,•ailing. 
opgestapeld - piled up. 

opgewekt - liz•e!J. 
opgewonden - e.xitrd. 
oplcveren.d -_vic/ding, supp(l'illg. 
opmerkellk - noticrablr. 
oprichten - to e~·tablish. 
opschrift - lzeadinJ.,'. 
opsporen - to trace. 
opstaan - to arisr. 
opwekking - ar<lflsing, m,·,mrc~g.·-

ment. 
opzet - (on) purposr. 
overhalen - to persuade. 
overhandigen - to !tallll o;·rr. 
overtuigd - con<•inced. 
ouderhub - rparental) home. 

p 

paaiboelic - bogel'-man. 
paarderuiters - liorsmzm. 
paradijs - paradise. 
passagiers - passengers. 
passen (op) - to take care (<if!. 
pijnigen - to tortun. 
plechtigheid - m·l'monv. 
pleiten - to plead. · 
pletter (te p-slaan) - to cmslz. 
plotseling - suddm~r. 
pochen - /c.' bou~t. 
politick - politics. 
portret -portrait. 
pred~kant - clergpnan. 
prettlg - jol!J'· 
prevelen - to mutkr. 
prijzenswaardig - admirat>k. 
proberen - to 1t:1. 
proces - law-suit. 
profeet -prophet. 
profeties - prophrth·. 
proklamatic - }'redamalion. 

R 

raLend - raz•in,K, mad. 
regelen - to ra:ulate. 
regelmatig - ordertr. 
regenmaker - rain:maker. 
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rcgenng - g,Jrrrllmmt. 
retsgenoot - - jcllo7<'-trazd!n. 
reizen - tu trard. 
reiziger - tra'i•dler. 
re11nen - t(l nm. 
richting - dirt'ctioll. 
rijtuig - r•thic!e. 
rijkgekleunl - riclzh -co!ourtd. 
rivierwal - riz•tr-btink. 
wofdier - beast (If prey. 
rotsblok -- rock. 
roven - to rob. 
rui!en --- to /Jarkr. 
ruim - - spacious, lm;~r. 
ruw - n1ugh. 

s 
schakel - link. 
~r.hateren -- to lauglt loud. 
schamlelik - slzamrjulr!v;. 
schcdel - skull. · 
schecpsvolk -- crczc•. 
schelen - t" mattrr. 
schemcren - to giu a dim l(r;ht. 
schcpsel - crtaturr. 
schijnbaar - appart nth·. 
sc-hipbreuk - shifJ7,wck. 
sc-hipbrcukeling - a sllip<l'lt'(kr,/ 

(persoN). 
'chommelen 1,1 s;ein~. 
schoonheid - beauty. ' 
sc-hoonmoerlcr m,,th,:r-in-f,z;,•, 
~c-hrikken - to be krrijird. 
schuilen - to hitle. 
schuilplaat~- shdtr·r, hidim;-p/,1c·r. 
~c-huiven - i<1 mo7•,-. c 

schuldig - guil(r. 
schutter - tshootrr;, shot. 
~lachting - massacu. 
slac-htoffer - 7•ictim. 
slagtand - tusk. 
slagveld - /Jattlrjidtl. 
s!ingeren - to fling. 
smeken - to beg. 
smokkelaar - smuggler. 
smul!en - to cat. 

snateren - to clwt!fr. 
snorkerij - l>oasting. 
sohlaat - st~lttter. 
sparteling - jlutl< rmg. 
~J)Qedig - s,,on. 
spoorloo~ - n•itlwut a mtuk. 
springbok -- l>urk. 
~pulletje - flm. 
~taren - '" starr. 
statig - sf,ttdv. 
steenhakkcr _:: bric/..:makrr. 
~teunen - ftl /;roan. 
!>tijlen -posts. 
~ttlletjc~ - silcnt~r. tjllid/_1', 
~traa1jongen- strel'tt,,~l', ci(r .lrab. 

T 

taai - !t>ll,l(lz. 
tc-gelijkertijd - ,zt samr timr. 
tegengesteld - (lpp,>stlr. 
tegenkomen - to mttl. 
tegenovergestclric - opf<1Sllr. 
tegen~tnuder - opp,Jllf'llt. 
tegenwoordig - />ttsmt. 
tcgenwooTLligheilf - presow·. 
teleurstelling - disafpoi1ltmmt. 
tclkenmale jrrtptml~r. 
tclkens -- t~jtm. 
tergen - ''' trasr. 
terggeest - a lt'mrr. 
tcrugstormen - tu ntslz l>aik. 
tijding - tzdin.r;s. 
tocht -- jottl'llt:l, trd.:. 
toclaten - to t~llo<<'· 
tocncmcnd - ill(l'<'tlStiiK· 
toepasscn - t,, aj>plr !tl. 
toestaan - /,, all>:h'. 
toestnncl - stale. 
toeval - aceidcnt. 
toneel - scmt·. 
toppunt -- climax. 
toverrlokter - witdt-doctN·. 
trachten - to attempt. 
tretTend -- striking. 
tuimelen - to tnmblr. 
tweebenig - two-lrgged. 
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vanrtuig - 'i'rssrl. 
vaderlan<l - fathtrlmul. 
va<lerlanrlslief<le -patriotism. 
vakantie - lwlidal's. 
vagebon(l - 7'clgabmzd. 
vastberaden -- dtft'rmined. 
\ astmaken -- to .fctstm. 
veiligheid - saje(l'. 
vellen (neer) - tu stnke down. 
veracht - despised. 
veranderen - to change. 
verband ·- connection. 
verbaasd - astonislzt'd. 
verbazend - surprisim;. 
verbeelden - to imagine. 
vcrbergen - to cuncml. 
verbuigen - to dedine. 
verdelen - to di7•ide. 
verdienen - to earn. 
verclrinken - to drown. 
verduhbelen - to double. 
verdwijnen - to disappe11r. 
vereenvou<ligd - simpl(til'd. 
vereren - to honour. 
vergaan - to pe1·islz. 
verg:ulering - meeting. 
vergeleken - compared. 
vergeten - to forget. 
vergissing - mistakt'. 
verheerlikt - glorijied. 
verklaren - to dedart'. 
verkleefd - attached. 
verkopen - to sell. 
verlegen - perp!e.\Yd. 
verphchting- ease, mlZ:ehtmmmt. 
verloop - couru. 
verloren - lost. 
verlossen -- to sm•t. 
vermaken - to <llllliSc'. 
vermoeden - tu mpposr. 
vermoeieml - tiring. 
vermoonlen - to murtkr. 
vernietiging - destructzon. 
verongelukken - to be tlestro_l'fll. 
verpletteren - lc• cruslz. 

verplicht - oNiged. 
verraad - treason. 
verrassen - to .1m j1 is e. 
verrichten - to e.wadl'. 
verrijzen - to arise. 
verroeren - to mo;:•r. 
verrukking- rxaltation, grftlt jo.r. 
verschaffen - to suff'll'. 
verscheidene - srNral. 
verscheuren - to tear to jiNI'S. 
verschijnen - to a/>jil'ar. 
verschillend ·- d~(fo·mt. 
verschrikken - to terrijr. 
verschrikkelik - terrible. 
verslag - account. 
verspreiden - to scatter about. 
verstaan - to understand. 
verstandig - sensible. 
versterken - to strmgthfll. 
vertalen - to translate. 
vertoeven - ft> stay, stop. 
vertrappen - to tread (to dt,lth). 
vertrekken - to depart. 
vervoegen - to conjugate. 
vervolgen - to persl'(utr. 
verwachting - rxp,·ctation. 
verwelkomen - to wdromr. 
verwoesten - !o destrol'. 
verzamelen - to gc1thrr. 
verzetten - to opposr. 
verzorgen - to take cart' of. 
verzuimd - neglected. 
vestigen - to fix, settle. 
vloot -fleet. 
vlucht - jligltt. 
vluchtenden - the fuKitiz>rs. 
vlugheid - quicknrss. 
voegen - to join, adjust. 
voldaan - satisjied. 
volgen - to follow. 
volgeling - fol/owtr. 
voorbeeld - e.vampk. 
voorlJijganger - passer-l~r. 
vuordelig - projitable. 
voorgewende - : pntt'lltrd. 
voorluper - f'umeer. 
voornaam - important. 
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voorrecht - ad7•mztagr. 
voorspellen - to prophrCJ'. 
voorspoed - prosprri(l'. · 
voorstel - proposal. 
voorstellen (zich) - to ima.l[ine. 
voorthollen to 11111 on. 
voortslepen - to dral{ on. 
voortsnellen - to lturrv 1111. 
voortspruiten - to arisr from. 
voortrekker - j>ioneo·. 
voortvloeien -- to issur (rom. 
voorzichtig - carrful. · 
vracht - load. 
vreselik - tcrriblr. 
vriendelik - Jrimd/..J'. 
vruchtbaar - fruit(tt!. 
vruchteloos - (ruitlrss. 
vuurwapens - "jirrarms. 

w 

waanlig - 1wrlhy. 
waarnemen - to obso<·c. 
waarschijnlik - probably. 
waggelen - to stltmbk. 
wakker - 7e•itf,· awakr. 
wanhoop - despair. 
wederom - again. 
wedloop - racr. 
weduwe - widow. 
weelde - !11.\'IIIT. 
weerklank - r<"ho. 
weerstaan - to opposr. 
weggestuurd - smt au•ay. 

weiger.en - to miss fire. 
weinigen - frw. 
welgezind - n•ell-disposrd. 
werkelikhei<l - nalitJ•. 
wetenschap - kllou.fedgr. 
w~ttig - la7t'.fu/tl.)'). 
w1ppen -jump about. 
woecle - 1eorath. 
woelen - to mow about. 
woestijn - drsrrt. 
woonacht1g - inhabiting. 
woonlekeus · dtoice of words. 
woonlverklaring ·- rJ:f>lallation 

of words. 
wonderlik - wonderful. 
woonplaals - dze•el/ing-pla<"r. 
worsteling - strul(gle. 
woudvorst - ki11g r~( the forest. 
wrak - wreck. 
wreetl - cruel. 

z 
zuudcluinen - sand-dtmrs. 
zegenwens - blessing. 
zeldzaam - rare, seldom. 
zen(leling · missiollaJ J'. 
zodanig - such. · 
zogenaamcl - so·ra//eJ. 
zonderling - stra11gr. 
zoldering - ailing. 
zonnighei(l - sunnymss. 
zwaaien - to s1eing. 
zwoegen - to 7<•ork hard, toil. 






